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Modtager med intern STB-controller til B&O TV 
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BETJENING MED BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING 

Daglig betjening  

O O OK 

 
W/ R Side op/ ned 

Q EPG  
E Tilbage 

e Forlad 

m Menu 

 

OQ Grøn funktion *1 

OE  Rød funktion *1 

OW  Gul funktion *1 

OR  Blå funktion *1 

 

*1 
De farvede taster har fået tilført nye funktioner. Derfor skal 
der tastes O inden farvetasten, for at sende farve 
funktionen. 

 

Optage funktioner med tilsluttet USB-enhed 

O Play tryk 1 sek. 

O0 Play 

q q Stop 

 

Oq Pause 

OA/S Rew / FF 

OD/F Previous/ Next 

O8 Record 

 

 

Ældre B&O fjernbetjeninger 

Alle B&O systemfjernbetjeninger kan bruges til at betjene modtageren. Også Beolink 1000 fra 

80’erne, der ikke har farvede taster. Det er dog lettest med en fjernbetjening, der har farvede 

taster.  

Tekst TV funktioner 

 O4 Tekst TV  

e Tekst TV afslut 

 

Ekstra funktioner 

O1 Undertekster 

O2 Favoritliste 

O3 Filelist 

O5 Menu 

O6 Info 
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ONEREMOTE DVB-C VI 

Modtageren har fået indbygget speciel OneRemote elektronik, en såkaldt SetTopBox controller, 

og kan derfor tilsluttes til et B&O TV og straks betjenes med B&O TVets fjernbetjening.  

Modtageren kan tilsluttes til en Scart-indgang på ethvert B&O TV, uanset dets alder og hvilken 

software, det er udstyret med. 

Modelbetegnelsen for den modificerede modtager er OneRemote DVB-C VI. 

 

DVB-C VI kan udelukkende betjenes via  

tilslutning til et B&O TV, der er opsat til at  

sende data til den, via Scartkabel forbindelsen. 

 

 

 

 

 

OneRemote apparater, der kan betjenes med en standard Bang & Olufsen fjernbetjening enten 

direkte eller via et Bang & Olufsen apparat, har en OneRemote INT converter indbygget. 

Når der skiftes til en scart-indgang på et Bang & Olufsen TV, sender TV’et efterfølgende 

betjeningsdata til det apparat, der er tilsluttet denne indgang.  

Med en OneRemote INT converter indbygget afkodes disse betjeningsdata, og der genereres nye 

koder, der kan betjene apparatet.  

Derfor kan OneRemote DVB-C VI udelukkende benyttes monteret på et B&O TV. 

Har B&O TV’et også en HDMI eller DVI -indgang, kan der med fordel tilsluttes et HDMI kabel til 

OneRemote DVB-C III for at opnå digital billedkvalitet. Scartforbindelsen overfører data, lyd og 

analogt billede og HDMI/ DVI kablet billede og digital lyd. 

Læs mere om HDMI eller DVI tilslutning i TV’ets brugervejledning.   

ONEREMOTE’S INT CONVERTER SYSTEM  
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Hvis OneRemote DVB-C III modtageren indgår som del af et B&O linksystem med hovedrum og et 

eller flere tilsluttede linkrum, opnås fuld betjening fra alle linkrum. Programmering af linkrum 

foretages ifølge TV’ets brugervejledning. 

 

 

OPTIONPROGRAMMERING 

Ved hjælp forskellige optioner kan OneRemote INT converteren indstilles til forskellige funktioner. 

Det gøres typisk ved den første installation og ikke ved daglig brug. En eller flere optioner kan 

lægges ind. Converteren husker de programmerede optioner ved strømafbrydelse. 

En option programmeres ved at taste en kombination af 8 tastetryk, der ikke forekommer ved 

almindelig betjening. Hvert tastetryk skal foretages inden for 3 sekunder efter det foregående, idet 

indtastningen ellers ignoreres. 

 

 

 

OneRemote DVB-C VI slukker normalt samtidig med TV’et, hvilket i nogle tilfælde er 

uhensigtsmæssigt, f.eks. hvis der er brugere i et linkrum, eller hvis en optager er programmeret til 

at optage fra dette apparat. Sluk-optionen kan de-aktivere automatisk slukning. 

Apparatet tænder altid, når indgangen, det er tilsluttet, vælges. Uanset sluk Option. 

0qqqqq  70 De-aktiverer auto sluk 

0qqqqq 71 Aktiverer auto sluk 

 

 

  

SLUK OPTION 
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INSTALLATION 

OneRemote DVB-C VI installation er Plug & Play. Modtageren skal tilsluttes til Kabel TV netværket 

og en Scartindgang på et B&O TV, hvorefter den er klar til brug. 

Indgangen på TV’et skal være en indgang der sender betjeningsdata til OneRemote DVB-CVI via 

scartkablet. Det kan være en VTAPE, VMEM, VAUX indgang, eller andet. Se vejledningen til B&O 

TV’et hvis der er tvivl om tilslutning. 

Hvis B&O TVet er udstyret med en DVI eller HDMI indgang, kan der med fordel tilsluttes et HDMI 

kabel melle OneRemote DVB-C VI receiveren og TV’et, for bedre billedkvalitet. 
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OneRemote DVB-C VI tænder automatisk, når 

den indgang på B&O TVet vælges, hvortil den 

er tilsluttet. Der kræves ikke yderligere 

installation, end indscanning af programmer 

fra KabelTV netværket. 

Første gang DVB-C VI tændes vil den 

automatisk starte i Welcome 

indstillingsmenuen. 

Her indtilles det ønskede sprog, KabelTV udbyderen og dennes NetværksID. 

Herefter vælges punktet OK og der trykkes O O, hvorefter programmerne scannes ind fra 

KabelTV netværket. 

Efter indscanning er installationen næsten færdig. 

Hvis man ikke kender NetværksID kan programmerne i stedet lægges ind i Installationsmenuen 

ved at udføre en fuldscanning eller flere manuelle scan. 

 

Vigtigt! 

 

Efter indscanning af programmer gå til System Setup 

menu ved at trykke  m     ellerO5. 

1. På System Setup menu køres ned over 

bunden og undermenuen Other vælges. 

 

2. Sæt AutoStandby til OFF. 

Hvis den er sat til ON, kan B&O TVet ikke 

FØRSTEGANGSINSTALLATION 
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tænde for OneRemote DVB-CVI modtageren automatisk.  

OneRemote DVB-C VI er nu installeret og klar til brug. 

Det er ikke påkrævet at udføre flere indstillinger. 

GRUNDLIGGENDE BRUG 

 

 

Få adgang til menuen ved at trykke  m    

ellerO5. 

Her kan forskellige præferencer tilrettes for de 

enkelte programmer eks.  lås, skip, favorit, 

flytte og slette. 

 

 

 

Program sortering 

Programlister kan sortes på en af fire måder: 

1. [LCN] Sorter efter programnummer.  (Logical channel number.) 

2. [ONID] Sorter efter den rækkefølge som Netværksudbyderen har sat. 

3. [SERVICE NAME] Sorter I alfabetisk orden. 

4. [SERVICE ID] Sorter efter program ID. 

 

  

PROGRAM PLANLÆGNING 
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Få adgang til menuen ved at trykke  m    

ellerO5. 

Her kan søges efter programmer på følgende 

måder: 

1. Autosøgning 

Fuld søgning foretages og alle 

tidligere gemte programdata 

overskrives. 

 

2. Manuel søgning 

Søg efter frekvens, symbolrate og QAM 

 

3. Netværkssøgning 

Søg efter NetværksID. 

Der scannes kun efter de programmer som er på netværket. 

 

  

PROGRAMSØGNING 
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Få adgang til menuen ved at trykke  m    

ellerO5. 

 

Her indstilles sprog, tidszoner og lignende. 

 

1. Sprog 

Sæt sprog for tekst I menuer. 

Sæt sprog for undertekster. 

Sæt sprogspor for lyd. 

 

2. TV Setting 

Hvis billedet ikke vises korrekt, kan det være nødvendigt at ændre disse indstillinger. 

Vælg den indstilling der giver det bedste billed, start med laveste værdi, hvis der er tvivl. 

 

3. Time setting 

Sæt tid, dato og timezone. 

 

4. Auto Standby 

Sæt Sleep tid. 

Denne funktion SKAL ALTID være slået fra i forbindelse med B&O TV. 

 

 

  

SYSTEM SETUP 
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Få adgang til menuen ved at trykke  m    

ellerO5. 

Her kan fås status på modtageren: 

1. Se information om hardware. 

2. Opdatering af modtageren. 

3. Sikker fjernelse af USB enhed. 

 

 

 

 

Få adgang til menuen ved at trykke  m    

ellerO5. 

Her kan timeroptagelser indstilles efter tid. 

Normal adgang til denne menu sker via EPG. 

 

 

 

  

TOOLS 

TIMERS 
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Få adgang til menuen ved at trykke  m    

ellerO5. 

Her fås overblik over indholdet på en tilsluttet 

USB-enhed. 

1. Se tilgængelige videooptagelser. 

2. Se USB enhed information 

3. Se optage setup 

4. Formater USB enheden med FAT32 eller 

NTFS. 

 

 

Afspil music, vis billeder eller se film fra en tilsluttet USB-enhed.  

USB-enheder I formatet FAT32 og FAT16 kan bruges. 

Player Supported file 

Photo JPEG, BMP, PNG 

Music ‘.m4a, ‘.aac 

Movie *.AVI, *.MKV, *.XviD, *.dat, *.ts, 
*.mp4(GCM not supported) 

 

  

MEDIA AFSPILLER 
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BRUG MED ÆLDRE BANG & OLUFSEN FJERNBETJENINGER 

Betjening foregår lettest med en Beo4, Beo5 eller en Beo6 fjernbetjening, der har farvede 

funktionstaster. Modtageren kan dog også betjenes i begrænset omfang med BeoLink 1000. 

Her listes de specielle taster, der benyttes i forbindelse med BeoLink 1000. 
 

Pp Dobbeltklik som på en computermus 

m Menu 

g Recall 

x Exit 

Pg EPG 

Px Filelist 

hC BLÅ 

hV RØD 

h   X GUL 

hZ GRØN 

 

 


